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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุด

ฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึก

ทักษะการเขียนภาพสีน�้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่

ก�าลังศึกษารายวิชา 2042201 จิตรกรรมสีน�้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 14 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า 2. แบบทดสอบก่อนและ

หลังเรียน 3. แบบประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้า 4. แบบประเมินวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึก

ทักษะการเขียนภาพสีน�้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้ ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาทัศน

ศิลป์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและ

หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า โดยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 13.07 

และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 15.21 และค่า T-test เท่ากับ 1.19 ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 3) นักศึกษามี
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ความพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยชดุฝึกทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากมค่ีาเฉลีย่ 

(X) เท่ากับ 4.46 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 

ค�าส�าคญั : การออกแบบ, ชดุฝึกทกัษะ, การเขียนภาพสีน�า้, ผลสัมฤทธิท์างการเรียน, ความพึงพอใจ  

Abstract 

 This study aims to 1. Study and design the watercolor painting training package. 

2. Compare the students’ pre-post test learning achievement by using watercolor 

painting training package. 3. Study students’ Satisfactions towards said study. 14 

sample students were the second-year students, enrolled to study “2042201, -Wa-

tercolor Painting” of the 1st Semester academic year 2019. The study instrument 

consisted of watercolor painting training package, a test on watercolor painting 

training package and a satisfaction questionnaire. The data was analyzed to calcu-

late percentage, means, standard deviation and t-test.

 The results of this study were 1. The efficiency of the learning achieve-

ment using said techniques was in accordance with the criterion set 80/80. 2. The 

post-learning achievement of said study (X = 15.21) was higher than that of the 

pre-one (X = 13.07) with t-test of 1.19 at the 0.05 statistical significance. 3. Overall 

post satisfaction of the students after using said technique was rated at the highest 

level (X = 4.46) and (S.D. = 0.11)

Keywords: Design, Skill package, Watercolor painting, Learning achievement,  

Satisfactions
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ที่มาและความส�าคัญ

 การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง เป็นแนวคดิทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึในวงการ

ศกึษามาอย่างยาวนาน จากแนวคดิของ ดวิอ ีนกัการศกึษาคนส�าคญัของอเมรกิาทีเ่สนอแนวคิดเรือ่ง 

การพัฒนากระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนได้พัฒนาประสบการณ์การเรยีน

รูจ้ากการลงมือปฏบิตั ิซ่ึงโรงเรยีนในประเทศไทยกไ็ด้รบัอทิธพิลจากแนวคดินี ้แต่การจดัการเรยีนรู้

ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญัได้รบัการกล่าวถึงมากขึน้ เมือ่มกีารปฏริปูการศกึษา และต่อมาได้ก�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) โดยระบุไว้

ในแนวการจดัการศกึษาให้ถอืว่าผูเ้รยีนมีความส�าคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งทิศนา แขมมณี (2555) ได้อธิบายว่า

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือผู้เรียนเป็นส�าคัญนั่นเอง หมายถึงการค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ให้มากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่หรือ

มีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

กระบวนการเรยีนรูท้ั้ง 4 ด้าน ของผูเ้รยีนมีมากกว่าผู้สอน และผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรยีนรูอ้ย่างตืน่ตวั การจัดการเรยีนรู้ท่ีผูเ้รยีนเป็นส�าคญันัน้ ต้องอาศยับทบาทของครแูละบทบาท

ของนักเรียนร่วมกัน ดังนั้นบทบาทที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนจ�าเป็นต้องปรับวิธีการสอน ที่จะเน้นเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดจาก

อาจารย์ผู้สอนเป็นหลักมาใช้ความส�าคัญกับผู้เรียนโดยที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์

ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ศิลปศกึษาเป็นวชิาทีม่คีวามส�าคญัต่อผูเ้รยีนท่ีมุง่พฒันาให้เป็นคนทีส่มบรูณ์ มคีวามสมดลุทัง้

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

ทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพที่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์แล้วยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังเจตคติ รสนิยมทางด้านศิลปะ ดังนั้น

การจดักิจกรรมศลิปะสามารถน�าไปพฒันาผูเ้รยีนโดยตรงทางด้าน ร่างกาย จติใจ เพือ่น�าไปสูพ่ฒันา

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิความเชือ่ม่ันในตนเองและการแสดงออกทางด้านทักษะทางศิลปะ

ได้อย่างสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กิจกรรมศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออก

อย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานในการ

ศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ ถือว่าเป็นทักษะที่น�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และน�าความรู้ไปใช้ใน
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ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางศิลปะ เพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์และทักษะของผู้เรียนนั้น จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิธีการสอน การ

วัดผลประเมินผลทางด้านผลสัมฤทธิ์และทักษะของผู้เรียนที่ในหลักสูตรได้ก�าหนดไว้

 การเขียนภาพสีน�้าเป็นวิชาพื้นฐานของการเขียนภาพต่าง ๆ  ซึ่งการเขียนภาพสีน�้าจะช่วยให้

นกัศึกษาสามารถเข้าใจวธิกีารระบายสอีย่างถูกต้อง อกีท้ังยงัได้ฝึกสังเกต ข้อเท็จจริงจากการฝึกเขียน

ภาพต่าง ๆ  โดยระยะเริม่แรกของการเรยีนศลิปะจากประสบการณ์ของแต่ละคนจะมมีากน้อยไม่เท่า

กัน จึงมีการฝึกพื้นฐานไปพร้อม ๆ  กัน โดยการฝึกสังเกตความเหมือนจริงต่าง ๆ  เช่น การเขียนภาพ 

หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล ดอกไม้ เป็นต้น วิชาสีน�้าจึงมีความส�าคัญต่อพื้นฐานทั้งหมดของ

ศิลปะ เนื่องจากวิชาศิลปะมีเวลาการเรียนวิชาจิตรกรรมสีน�้าค่อนข้างน้อยท�าให้นักเรียนบางคนยัง

ไม่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ท�าให้พื้นฐานทางศิลปะเหล่านั้นยังขาดความสมบูรณ์ ผู้

วิจัยจึงเห็นความส�าคัญของปัญหาและพยายามหาวิธีแก้ไข เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน�าแบบฝึกไป

พัฒนาทักษะตนเองได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน สามารถท�าความเข้าใจกับชุดฝึกทักษะ

ได้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามได้อย่างเป็นข้ันตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเรียนในระดับชั้นที่

สูงขึ้นต่อไป 

 จากการเรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรมสีน�้าที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาขาดทักษะพื้นฐาน

ในการเขยีนภาพสนี�า้ ซึง่ในการเขียนภาพสนี�า้จะต้องใช้ความเข้าใจในวธิกีารเขยีนอย่างถกูต้องตามก

ระบวนการ และจ�าเป็นต้องฝึกฝนทกัษะอย่างสม�า่เสมอ ภาพสนี�า้จงึจะสมบรูณ์ขึน้มาได้ ซึง่การเขียน

ภาพสีน�้าจะมีเทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ  มากมายและค่อนข้างซับซ้อน จึงเกิดการออกแบบชุดฝึกการ

เขียนภาพสีน�้าขึ้นมา ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพสีน�้าถึงเทคนิคกระบวนการที่ถูกต้องและวัสดุและอุปกรณ์ที่ส�าคัญ รวม

ถึงนักศึกษาสามารถใช้ชุดฝึกการเขียนภาพสีน�้าทั้งในและนอกเวลาเรียนได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ทักษะในการเขียนภาพสีน�้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาและออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า

 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยชดุฝึกทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้
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นิยามศัพท์

 การออกแบบ หมายถึง การออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

โดยเรียงล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เข้าใจได้ง่าย และนักศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยตนเอง

 ชดุฝึกทักษะ หมายถึง ชดุการเรยีนรู้และฝึกฝนทักษะได้ด้วยตนเองท่ีผู้วจิยัสร้างข้ึน ประกอบ

ไปด้วยค�าอธิบาย ตัวอย่าง ขั้นตอนการเขียนภาพสีน�้า และแบบฝึกหัด

 การเขยีนภาพสนี�า้ หมายถึง การเขยีนภาพสีน�า้ในรายวชิา 2042201 จติรกรรมสนี�า้เป็นการ

เขียนภาพสีน�้าขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วย การเขียนภาพหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต ผลไม้ ดอกไม้ ผ้า 

ขวดใส ทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล หุ่นปูนโครงสร้างคนครึ่งตัว และการเขียนภาพคนเหมือน 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 14 คน ในรายวิชา 2042201 จิตรกรรมสีน�้า

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนการปฏิบัติการเขียนภาพสีน�้าก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการ

เขียนภาพสีน�้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะซึ่งเป็น

อตัราส่วนระหว่างประสทิธิภาพของกระบวนการต่อประสทิธภิาพของผลลพัธ์โดยถอืเกณฑ์ 80/80

 เกณฑ์ 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉลีย่ของการท�าชดุฝึกทักษะระหว่างเรียน ของผู้เรียนท้ังกลุม่

โดยคะแนนที่ได้จากการวัดผล มาค�านวณหาค่าร้อยละ (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 80 ขึ้นไป)

 เกณฑ์ 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของการท�า

แบบทดสอบของผู้เรียนทุกคนโดยน�าคะแนนที่ได้ มาค�านวณหาค่าร้อยละ (ค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป)

ขอบเขตของการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยนีไ้ด้แก่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาทศันศลิป์ คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 14 คน ในรายวิชา 2042201 จิตรกรรม

สีน�้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ตัวแปรที่ศึกษา

  ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 

2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ในรายวิชา 2042201 จิตรกรรมสีน�้า

  ตัวแปรตาม ได้แก่ 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ที่เรียน

ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า

   2. ความพอใจของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ท่ีเรียนด้วยชุดฝึก

ทักษะการเขียนภาพสีน�้า

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัท�าการทดลองภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลา

ในการทดลอง สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ รวมเป็น 60 คาบ

เรียน 

 ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า ประกอบด้วย

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 1 การเขียนหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 2 การเขียนผลไม้

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 3 การเขียนดอกไม้

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 4 การเขียนผ้า

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 5 การเขียนขวดใส

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 6 การเขียนทิวทัศน์บก

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 7 การเขียนทิวทัศน์ทะเล

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 8 การเขียนหุ่นปูนโครงสร้างคนครึ่งตัว

 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าเรื่องที่ 9 การเขียนภาพคนเหมือน

สมมติฐานของการวิจัย

1. ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดฝึก

ทักษะการเขียนภาพสีน�้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.05
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3. ความพึงพอใจของนกัศกึษาทีมี่ต่อการเรียนด้วยชดุฝึกทักษะการเขยีนภาพสีน�า้อยูใ่นระดบั

มากที่สุด

แนวคิดและทฤษฎี

 วิจัยเรื่องการออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า: กรณีศึกษา นักศึกษาชั้น     ปีที่ 2 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยจัดท�าขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะของ

นกัศึกษาในการเขยีนภาพสนี�า้ซึง่เป็นวชิาพ้ืนฐานในการเรียนศิลปะ เป็นการสร้างพ้ืนฐานให้แข็งแรง

และมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสามารถเรียนในวิชาท่ียากขึ้นได้ การเขียนภาพสีน�้าจ�าเป็นต้องฝึกฝน

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าจะท�าให้นักศึกษาสามารถใช้ในการฝึก

เขียนภาพสีน�้านอกเวลาได้เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านทักษะที่เท่าเทียมกัน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มี

แนวปฏิบัติตาม มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2551) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) ของธอร์นไดค์  

(Thorndike) กล่าวว่าการเรียนรู้คือ การท่ีผู้เรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยง  (Bond)  

ระหว่างสิ่งเร้า  และการตอบสนอง  และได้รับความพึงพอใจจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น ธอร์นไดค์  

ได้ตั้งกฎแห่งการเรียนรู้ขึ้นอีก  3  กฎ  คือ 

 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness) กฎแห่งความพร้อมนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมกฎแห่ง

ผล และได้อธบิายไว้ในรูปของการเตรยีมตวั การเตรยีมความพร้อม หรอืมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีเ่พยีงพอ

ในการที่จะตอบสนองกิจกรรมที่ตามมา 

 2. กฎแห่งการฝึก (Law of exercise) ผู้เรียนจะเกิดทักษะได้เมื่อมีการฝึกหัดหรือซ�้าบ่อย 

ๆ และทักษะจะอ่อนลงเมื่อไม่ได้ใช้ ดังนั้นการฝึกหัดท�าจะมีผลดีต่อการเรียนรู้ด้วย

ตัวของมันเองไม่ได้จะต้องมีเหตุผลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 3. กฎแห่งผล (Law of effect) ผูเ้รยีนจ�าเป็นต้องรูผ้ลของการกระท�าเพือ่การปรบัปรงุแก้ไข

และพัฒนา เพื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และควรมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัล (รางวัลมิได้หมายถึง

สิง่ของแต่อย่างเดยีว แต่รวมเอาทกุสิง่ทกุอย่างท่ีท�าให้ผู้เรียนรู้สึกพอใจ เช่น การให้ค�าชมเชย เป็นต้น) 

เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมา 

 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) กับงานวิจัยในรายวิชา 

2042201 จิตรกรรมสีน�้า มีดังนี้

 1. ด้านกฎแห่งความพร้อม ผู้สอนให้ความส�าคัญกับความต่างของผู้เรียน การตอบสนองกับ

กิจกรรมที่ไม่เท่ากัน จึงต้องสร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับเนื้อหารายวิชาให้กับผู้เรียนและความส�าคัญ
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ของเรียนการเขียนภาพสีน�้า โดยส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนภาพสีน�้ามาก่อน 

จึงเรียนปรับพื้นฐานไปพร้อม ๆ  กัน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเรียงล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 

นักศึกษาจะสั่งสมทักษะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อความพร้อมที่จะเรียนในบทเรียนที่ยากขึ้นต่อไป

เรื่อย ๆ 

 2. ด้านกฎแห่งการฝึก ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้อเรื่องในชุดฝึกทักษะการเขียน

ภาพสนี�า้ ประกอบด้วยค�าอธิบาย ข้ันตอนการเขยีนภาพสนี�า้ และแบบฝึกหดั เพือ่การพฒันาทกัษะ

การเขียนภาพสีน�้าของนักศึกษา 

 3. ด้านกฎแห่งผล ก�ากับดูแลให้ค�าแนะน�าและประเมินผลงานของนักศึกษาน�าไปการ

ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานของตนเองให้สมบูรณ์มากขึ้น ร่วมกันอภิปรายผลงานกันในชั้นเรียน 

และรวมถึงการเสริมแรงทางบวกแก่นักศึกษา เช่น การให้คะแนน การกล่าวค�าชมเชย เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) กับงานวิจัย ใน

รายวชิา 2042201 จิตรกรรมสนี�า้ ท�าให้การเรียนการสอนเป็นระบบมากขึน้ มแีนวทางในการจดัการ

ห้องเรียนที่ชัดเจน มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ท�าให้การเรียนการสอนและผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ

วิธีการศึกษา

 1. กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ัง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ก�าลังศึกษารายวิชา 2042201 

จิตรกรรมสีน�้า จ�านวน 14 คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ

  2.1 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า

  2.2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

  2.3 แบบประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้า

  2.4 แบบประเมินวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า
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3.การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

  3.1 ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า ด�าเนินการดังนี้

   3.1.1 ก�าหนดศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ เทคนิคการเขียนภาพสีน�้าขั้นพื้น

ฐาน วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบการเรียนการสอนศิลปะปฏิบัติ ทฤษฎีหลักการการสร้างแบบฝึก

ทักษะและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   3.1.2 ก�าหนดหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 การเขียนหุ่นนิ่งรูป

ทรงเรขาคณิต เรื่องที่ 2 การเขียนผลไม้ เรื่องที่ 3 การเขียนดอกไม้ เรื่องที่ 4 การเขียนผ้า เรื่องที่ 

5 การเขียนขวดใส เรื่องที่ 6 การเขียนทิวทัศน์บก เรื่องที่ 7 การเขียนทิวทัศน์ทะเล เรื่องที่ 8 การ

เขียนหุ่นปูนโครงสร้างคนครึ่งตัว เรื่องที่ 9 การเขียนภาพคนเหมือน

   3.1.3 แบ่งโครงสร้างเนือ้หาชดุฝึกทกัษะและก�าหนดองค์ประกอบชดุฝึกทกัษะ

คือ 1. คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะส�าหรับอาจารย์ มีองค์ประกอบได้แก่ ค�าอธิบาย หน่วยการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการเขียนภาพสนี�า้ แบบฝึกหัด แบบประเมนิทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรยีน และแบบทดสอบ

หลังเรียน 2. คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะส�าหรับนักศึกษา มีองค์ประกอบ ได้แก่ ค�าอธิบาย หน่วยการ

เรียนรู้ ขั้นตอนการเขียนภาพสีน�้า แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

   3.1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเคร่ืองมือ และน�าเสนอผู้

เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสมของเนื้อหาภาษาและความเหมาะสม

ของกิจกรรม (Index of Consistency: IOC) และน�าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า 

   3.1.5 น�าไปทดลองใช้ (Try out) เพือ่หาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการ

เขยีนภาพสนี�า้ส�าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาทัศนศลิป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กบั

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ�านวน 6 คน เพื่อหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ระดับ 

80/80

       3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด�าเนินการดังนี้

    3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทางการเขียน

ภาพสนี�า้ จากเอกสารต�าราต่าง ๆ  และด้านการวดัผลการเรยีนการสอน ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัสร้าง

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเขียนภาพสีน�้ารูปทรงเราขาคณิต รูป

เดยีวกนัทัง้ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เพือ่ความชดัเจนในการประเมนิทักษะของผู้เรียน โดยได้น�าเสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม ความยากง่ายของแบบทดสอบ และน�า

ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วน�าไปทดลองใช้
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  3.3 แบบประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้า ด�าเนินการดังนี้

   3.3.1 ศึกษาเอกสารการวัดประเมินผลในวิชาศิลปะ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กบัการเขยีนภาพสนี�า้ ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัสร้างแบบประเมนิทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้ ม ี5 ระดบั 

จ�านวน 4 ข้อ ดังนี้ 1. องค์ประกอบของการจัดภาพ 2. น�้าหนักแสงเงามิติของภาพ 3. สีที่ใช้มีความ

กลมกลืนกัน 4. ภาพรวมมีความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพ   

   3.3.2 น�าแบบประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขแล้วน�าไปทดลอง

ใช้

  3.4 แบบประเมินวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า  

ด�าเนินการดังนี้

   3.4.1 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ วธิกีารทางสถติสิ�าหรบัการ

วิจัย สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่ครอบคลุมด้านรูปแบบชุดฝึกทักษะ ด้านเนื้อหาสาระ ด้าน

จัดการเรียนรู้ด้วยชดุฝึกทกัษะ ด้านสือ่การเรยีนรู ้ด้านการวดัผลประเมนิผล แบบสอบถามมลีกัษณะ

มาตราส่วน 5 ระดับ จ�านวน 11 ข้อ ค่าเฉลี่ยดังนี้

   ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนมาก

   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนน้อย

   ค่าเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนน้อยที่สุด

   3.4.2 น�าแบบประเมนิวัดความพงึพอใจทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะการเขียนภาพสนี�า้ 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วน�าไปทดลองใช้

 4.วิธีด�าเนินการเก็บข้อมูล

  4.1 ด�าเนินเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ที่ก�าลังศึกษารายวิชา 2042201 

จิตรกรรมสีน�้า จ�านวน 14 คน

  4.2 ชี้แจงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนการสอนในรายวิชา 2042201 

จิตรกรรมสีน�้า
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  4.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักศึกษาด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบ

ประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้า 

  4.4 ด�าเนินการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า ในรายวิชา 2042201 

จิตรกรรมสีน�้า โดยผู้วิจัยสอนด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 1 

ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ รวมเป็น 60 คาบเรียน 

  4.5 ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กับนักศึกษาด้วยแบบทดสอบหลังเรียนเรียนและ

แบบประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้า 

  4.6 สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มีต่อการ

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

  4.7 น�าคะแนนการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบประเมินทักษะ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ทางสถิติ

 5.การวิเคราะห์ข้อมูล

  5.1 การประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหากับวตัถปุระสงค์ โดยวเิคราะห์หาค่าดชันี

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)

  5.2 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า น�ามาหาประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E

2
) โดยใช้สูตร (E

1
/E

2
) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่

ว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  5.3 ทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน และทดสอบหลังเรียน

เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร t-test Dependent ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  5.4 แบบทดสอบประเมินทักษะการเขียนภาพสีน�้า ก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้

พื้นฐาน และหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

  5.5 วัดความพงึพอใจของของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 สาขาวชิาทัศนศิลป์ ท่ีมต่ีอการเรียน

ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (X) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์แปลค่า ดังนี้  
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

   สูตรหาค่าความเที่ยงตรง 

   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง

           หมายถึง ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

    N   หมายถึง จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

   สูตร E1/E2 = 80/80

    E1  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในชุดฝึกทักษะ

             คิดเป็นร้อยละจากการท�าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

                        หมายถึง คะแนนจากการท�าแบบฝึกหัด ระหว่างเรียน

                   A   หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด

                N   หมายถึง จ�านวนผู้เรียน

   E2   หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นอัตราส่วนจากการท�า

             แบบทดสอบหลังเรียน

                        หมายถึง คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท�าแบบทดสอบหลังเรียน

    B   หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน

               N   หมายถึง จ�านวนผู้เรียน
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   สูตรหาค่าเฉลี่ย (X)

      X  หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

         หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

        n  หมายถึง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

   สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           หมายถึง ผลรวมของคะแนนสอบ

          หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

     n   หมายถึง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

   สูตร t-test Dependent

   เมื่อ df = n-1

   สัญลักษณ์ของสูตร t-test Dependent มีความหมายดังนี้

   D  หมายถึง ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่

   N  หมายถึง จ�านวนคู่ทั้งหมด
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ผลการศึกษา

 การออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า กรณีศึกษา: นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศน

ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1 .  ผลการออกแบบชุดฝ ึกทักษะการเขียนภาพสีน�้ า ได ้หน ่วยการเรียนรู ้  ดั งนี้  

เรื่องที่ 1 การเขียนหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต เร่ืองท่ี 2 การเขียนผลไม้ เร่ืองท่ี 3 การเขียนดอกไม้ 

เรื่องที่ 4 การเขียนผ้า เรื่องที่ 5 การเขียนขวดใส เรื่องที่ 6 การเขียนทิวทัศน์บก เรื่องที่ 7 การเขียน

ทิวทัศน์ทะเล เรื่องที่ 8 การเขียนหุ่นปูนโครงสร้างคนครึ่งตัว เรื่องที่ 9 การเขียนภาพคนเหมือน มี

องค์ประกอบดังนี้ 

  1.1 คูมื่อการใช้แบบฝึกทกัษะส�าหรับอาจารย์ มอีงค์ประกอบได้แก่ ค�าอธบิาย หน่วย

การเรียนรู้ ขั้นตอนการเขียนภาพสีน�้า แบบฝึกหัด แบบประเมินทักษะ แบบทดสอบก่อนเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียน 

  1.2 คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะส�าหรับนักศึกษา มีองค์ประกอบ ได้แก่ ค�าอธิบาย 

หน่วยการเรียนรู้ ขั้นตอนการเขียนภาพสีน�้า แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ

หลังเรียน 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ประเมนิความเหมาะสมของชดุฝึก

ทักษะโดยรวมมีความเหมาะสมขององค์ประกอบอยู่ในระดับมาก (X = 4.23)

3. ผลการน�าชดุฝึกทกัษะการเขียนภาพสนี�า้ทีไ่ด้ปรบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัศกึษา

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 14 คน ได้ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.51/83.20 (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E

2
)  

ของชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ที่

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

มีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 13.07 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 15.21 และค่า T-test 

เท่ากบั 1.19 ซึง่แสดงให้เหน็ว่านกัศกึษามีผลสัมฤทธิห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า
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5.ความพงึพอใจต่อชดุฝึกทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่ (X) 

เท่ากับ 4.46 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ 

การเขียนภาพสีน�้า 
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อภิปรายผล

ผลการวิจัยเรือ่งการออกแบบชดุฝึกทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้: กรณศีกึษา นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น�าไปสู่ผลการอภิปรายได้ดังนี้

1. ผลการวิจัยเรื่องการออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า: กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปี

ที ่2 สาขาวชิาทศันศลิป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยชดุฝึกทักษะท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้มกีาร

หาประสิทธิภาพ มีแผนการด�าเนินการ ศึกษาเอกสารวิชาการ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์

เนื้อหาของการเขียนภาพสีน�้า และออกแบบเนื้อหาของชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าให้มีความ

เหมาะสมกบัผู้เรยีนมากทีส่ดุให้มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตัติามได้โดยง่าย เพ่ือมุง่เน้นการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาพสีน�้า ตามที่สุชาติ วงษ์ทอง (2542) ได้กล่าวว่า การท�างานสีน�้าไม่เหมือนสีอื่น 

ๆ ตรงที่สีน�้าจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องกติกาพื้นฐาน ตลอดจนธรรมชาติ

ของความเป็นสีน�้าที่เป็นสากล ถ้าท�ามาก เห็นมาก ทดลองมาก คิดมาก และเสียมากจะดีมาก ดัง

ที่เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล (2549) ได้กล่าวว่า การเขียนสีน�้ามีเทคนิควิธีการที่ไม่ยุ่งยากก็จริง แต่

การที่จะเขียนออกมาให้ได้ดีนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ ดู เพ่งพินิจ ท�าความเข้าใจ ที่

ส�าคัญหมั่นดูผู้ที่เขียนเป็นเขียน ซึ่งจะได้ความรู้มากที่สุด ดังแนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์ (2535) ได้

กล่าวว่า ผูท้ีเ่ลือกสนี�า้เป็นการถ่ายทอด นอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อท่ีได้เลือกอย่างจริงใจแล้ว จะ

ต้องเข้าใจธรรมชาตขิองสนี�า้และคณุสมบตัขิองวัสดุ รวมท้ังปฏิบตัติามกตกิาของสีน�า้อย่างเคร่งครัด

อีกด้วย มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถคุมสื่อสีน�้าให้เกิดรูปแบบตามความปรารถนาของตนได้ โดยชุด

ฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้ามีการตรวจตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาให้สมบูรณ์ จนชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด มีค่าประสิทธิภาพ 

81.51/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุระชัย กุลบุตร (2560) 

ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน�้า วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.04/81.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด 80/80 

สอดคล้องกบังานวิจัยของพทิกัษ์ พมิพ์โพนทอง และคณะ (2560) เรือ่งผลการใช้แบบฝึกทกัษะวชิา

ทัศนศิลป์เรื่องการวาดเส้นเหมือนจริง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวาดภาพของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.93/83.12 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง
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สถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นีเ้นือ่งจากแบบฝึกทกัษะมเีนือ้หาสาระส�าคญัเป็นล�าดบัขัน้ตอนต้องสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีภาพประกอบที่ชัดเจนสอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) 

กล่าวว่า แบบฝึกทักษะต้องจัดเนื้อหาสาระให้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระและกิจกรรม

การฝึกเหมาะกับวัยและความสามารถของผู้เรียน รูปแบบของแบบฝึกทักษะสัมพันธ์กับเหมาะกับ

โครงสร้างเนื้อหาสาระ มีค�าสั่งช้ีแจงให้เข้าใจเรียนจากง่ายไปหายากโดยเฉพาะการออกแบบขั้น

ตอนการการปฏิบัติงานการระบายสีน�้าใช้หลักการตามท่ีนักวิชาการและศิลปินได้อธิบายตามวิธี

การระบายสีไว้ 4 วิธีคือ 1. การระบายแบบเปียกบนเปียก 2. การระบายแบบเปียกบนแห้ง 3. การ

ระบายแบบแห้งบนเปียก และ 

4. การระบายแบบแห้งบนแห้ง จากทีก่ล่าวจากข้างต้นจะเหน็ได้ว่าการออกแบบเนือ้หาและ

กิจกรรมศิลปะเป็นไปตามล�าดับขั้นตอน ผู้เรียนสามารถปฏิบัติเองได้ โดยผู้สอนให้ค�าแนะน�าอย่าง

ใกล้ชิดในการปฏิบัติงานจึงท�าให้ผลการเรียนและทักษะการระบายสีน�้าหลังเรียนสูงขึ้น ดังที่นพดล 

เนตรดี (2558) กล่าวไว้ว่า การสั่งสมเทคนิคพื้นฐานต่าง ๆ ที่ถูกวิธีตามล�าดับขั้นตอน และมีวินัย

ย่อมมส่ีวนส่งเสรมิให้นกัศึกษาผูส้นใจประสบความส�าเร็จและสร้างผลงานท่ีแสดงเทคนิคเอกลักษณ์

เฉพาะตน การเขียนภาพสีน�้าจะต้องฝึกฝนปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอน ตั้งแต่การจับพู่กัน การรู้จักคุ้น

เคยเกี่ยวกับสี กระดาษการจัดต�าแหน่งของกระดาษบนกระดานรองเขียนและจานสีตลอดจนจะ

ต้องมีวินัยและตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจัง สิ่งแรกที่นักศึกษาผู้สนใจต้องฝึกฝนให้เกิดความช�านาญก็

คือเทคนิคหรือวิธีการเขียนภาพสีน�้า ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญเมือง ปัญญาสุข 

(2550) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการเขียนภาพระบายสีเพื่อ

สร้างความตระหนักต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์แม่น�้าท่าจีน พบว่าภายหลังการเรียน

ด้วยแบบฝึกทักษะการระบายสีท�าให้ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของวิสิทธิ์ จงแจ่ม (2552) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะ

การเขียนลวดลายไทยเบื้องต้น ส�าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) พบว่า

ภายหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะท�าให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ รายวิชา 2042201 จิตรกรรมสีน�้า อยู่ในระดับมาก (X) 

เนื่องจากรูปแบบของชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง ได้เห็นผลงานของตนเองได้โดยทันที และเห็นผลงานของตนเองท้ังก่อนเรียนและหลัง
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เรียน จึงเกิดความเชื่อมโยงความรู้ ท�าให้เกิดทักษะการเขียนภาพสีน�้าได้ นักศึกษากล่าวว่า แบบ

ฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า สามารถเขียนได้ตามข้ันตอน ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ

กระตือรือร้นอยากเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับแบบฝึกทักษะตามทฤษฎีดังที่กุศยา แสงเดช (2545) 

กล่าวว่า แบบฝึกทกัษะควรมคี�าสัง่หรอืตวัอย่างวธิกีารท�าชดัเจน ไม่ยากจนเกินไป ปรับให้ง่าย ภาษา

และภาพเหมาะสมกบัวัยและความรู้พืน้ฐานต่อผู้เรียน เน้ือหาแยกเป็นเร่ืองๆ กิจกรรมฝึกเป็นล�าดบั

ขั้นตอน ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ท�าให้เกิด

ความพงึพอใจ และมเีจคตทิีด่ต่ีอการเขยีนภาพสนี�า้ สอดคล้องกับสริบิงกช วชัระกาญจกลุ และคณะ 

(2561) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การบวกจ�านวนสองจ�านวนที่

มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับอนุชิต ศรีสุวรรณ์

และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะเรื่อง การวาดภาพระบายสี   โดยใช้

แบบฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนดาลวิทยา อ�าเภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะความคิด

สร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้นชดุฝึกทกัษะการเขยีนภาพสนี�า้ ควรมกีารปรบัปรงุให้ทันสมยั

เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่เสมอ 

 2. อาจารย์ผูจ้ดัการเรยีนการสอนควรจดัส่ืออปุกรณ์ให้พร้อมและจัดกิจกรรมสาธติการเขียน

ภาพสีน�้าในทุก ๆ หน่วยการเรียนรู้ ก่อนที่นักศึกษาจะปฏิบัติงานจริง

 3. การปฏิบัติงานการเขียนภาพสีน�้า จากชุดฝึกทักษะ อาจารย์ยังต้องให้ค�าแนะน�า ก�ากับ

ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเข้าใจ และตอบข้อสงสัยในชุดฝึกทักษะ ท�าให้เกิดบรรยากาศ

ของการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 

 4. นกัศกึษาให้ความสนใจและมีความกระตอืรือร้นกับการน�าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ เช่น 

ภาพตัวอย่าง และภาพขั้นตอนการเขียนภาพสีน�้า ท�าให้อยากปฏิบัติงาน จึงควรปรับปรุงรูปแบบ

และเพิ่มเติมรูปภาพ เพื่อการตอบสนอง และกระตุ้นความกระตือรือร้นของผู้เรียน และท�าให้ชุด

ฝึกทักษะมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยในคร้ังต่อไปส�าหรับผู้ท่ีสนใจในการพัฒนาชุดฝึกทักษะ

การเขียนภาพสีน�้า ดังนี้

 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้า อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มในเรื่อง

ตัวแปรอื่น ๆ เช่น วัยของผู้เรียน เป็นต้น

 2. ควรมีการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าในรูปแบบมัลติมีเดีย เพ่ือความหลาก

หลาย ทันสมัยเข้ากับยุคสมัย และเป็นการน�าไปสู่สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับเนื้อหาอื่น ๆ ของวิชาจิตรกรรมสีน�้าให้มีความหลากหลาย เช่น 

การเขียนภาพสีน�้าสร้างสรรค์ หรือการมุ่งเน้นการออกแบบชุดฝึกทักษะเพียงหัวข้อเดียว เช่น ชุด

ฝึกทักษะการเขียนภาพสีน�้าทิวทัศน์ เป็นต้น

 4. ควรมีการวิจัยวิชาจิตรกรรมสีน�้าให้บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษา

ไทย เป็นต้น
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